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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΧΗΜΕΙΑ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
Για τις ερωτήσεις 1.1 - 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1.1. Οι παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχούν σε ηλεκτρόνια του 

ίδιου ατόµου. Ποιο από αυτά έχει την υψηλότερη ενέργεια; 
α. 12,1,0, 2

     

β. 13,1,0, 2
     

γ. 13,2, 2, 2
 − −    

δ. 14,0,0, 2
     

Μονάδες 5 
1.2. Ορισµένος όγκος διαλύµατος HCOOH  θερµοκρασίας 25οC αραιώνεται µε 

προσθήκη ίσου όγκου ζεστού νερού, οπότε προκύπτει διάλυµα θερµοκρασίας 
40οC. Ποια από  τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή; 
α. ο βαθµός ιοντισµού και η σταθερά ιοντισµού του HCOOH αυξάνονται. 
β. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH αυξάνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού 

του παραµένει σταθερή. 
γ. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού 

του παραµένει σταθερή. 
δ. ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µειώνεται ενώ η σταθερά ιοντισµού 

του αυξάνεται. 
Μονάδες 5 

1.3. Κατά την προσθήκη ισοµοριακής ποσότητας Η2 σε αιθίνιο, ο σ δεσµός µεταξύ 
των ατόµων C µετατρέπεται: 
α. από sp2 – sp2 σε sp – sp. 
β. από sp – sp σε sp3 – sp3. 
γ. από sp – sp σε sp2 – sp2. 
δ. από sp2 – sp2 σε  sp3 – sp3. 

Μονάδες 5 
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1.4. Στοιχείο Χ βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση. Στο άτοµό του το άθροισµα 
των κβαντικών αριθµών ms των ηλεκτρονιών του ισούται µε τρία (3). Ο 
µικρότερος ατοµικός αριθµός που αντιστοιχεί σε τέτοιο στοιχείο είναι ο: 
α. 7. 
β. 24. 
γ. 26. 
δ. 62. 

Μονάδες 5 
1.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 

δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
α. Ένα υδατικό διάλυµα ΗCℓ συγκέντρωσης 10-8 Μ έχει pH =8 στους 

25οC. 
β. Κάθε στοιχείο στη θεµελιώδη κατάσταση, που το άτοµο του διαθέτει 1 

µονήρες ηλεκτρόνιο στην p υποστοιβάδα της εξωτερικής του στοιβάδας, 
θα ανήκει στην 13η οµάδα του Περιοδικού Πίνακα. 

γ. Η ηλεκτρονιακή δοµή  x y z
2 2 2 1 01s  2s  2p  2p  2p  δεν είναι σύµφωνη µε τον 

κανόνα του Hund. 
δ. Η φαινόλη (C6H5OH) είναι ασθενές οξύ και εξουδετερώνεται από 

υδατικό διάλυµα NaOH.  
ε. Η αιθανάλη (CH3CHO) είναι δραστικότερη από την µεθανάλη (ΗCHO)  

στις αντιδράσεις προσθήκης. 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο 
2.1. Για τα στοιχεία Α, Β, Γ γνωρίζουµε ότι: 

• το άτοµο του στοιχείου Α στη θεµελιώδη κατάσταση, διαθέτει συνολικά 
7 ηλεκτρόνια µε ℓ =0 και ανήκει στον s τοµέα του Περιοδικού Πίνακα.  

• το ανιόν 3B −  είναι ισοηλεκτρονιακό µε το ευγενές αέριο της 3ης 
περιόδου.  

• το άτοµο του στοιχείου Γ στη θεµελιώδη κατάσταση, διαθέτει συνολικά 
4 ζεύγη ηλεκτρονίων. 

α. Να υπολογίσετε τους ατοµικούς αριθµούς των Α, Β, Γ. 
Μονάδες 3 

β. Να προσδιορίσετε σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού 
Πίνακα βρίσκονται τα στοιχεία Α, Β, Γ, και να τα κατατάξετε κατά 
σειρά αυξανόµενης ενέργειας πρώτου ιοντισµού Εi(1) . 

Μονάδες 3 
γ. (i) Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία µπορεί να σχηµατίσει βασικό 

οξείδιο; 
Μονάδα 1 
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(ii) Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο του οξειδίου. ∆ίνεται ο 
ατοµικός αριθµός του οξυγόνου, Ζ=8. 

Μονάδες 2  
2.2. α. Στο διάλυµα ενός µονοπρωτικού οξέος ΗΑ προσθέσαµε ορισµένη 

ποσότητα του άλατος ΝaΑ, χωρίς µεταβολή του όγκου και της 
θερµοκρασίας,  και διαπιστώσαµε ότι το pH του διαλύµατος δεν άλλαξε. 
Το µονοπρωτικό οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές; 

Μονάδες 1.  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 2 
β. Τρία δοχεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ περιέχουν τα υδατικά διαλύµατα των 

µονοπρωτικών οξέων ΗΑ του προηγούµενου ερωτήµατος, ΗΒ και ΗΓ 
χωρίς όµως να γνωρίζουµε ποιο οξύ περιέχεται σε κάθε δοχείο. Στο 
κάθε διάλυµα διοχετεύουµε την απαιτούµενη για πλήρη εξουδετέρωση 
ποσότητα αέριας ΝΗ3 χωρίς µεταβολή του όγκου των διαλυµάτων. 
Κατόπιν µετράµε το pH των διαλυµάτων και βρίσκουµε ότι: 
• Στο δοχείο Ι το διάλυµα έχει pH = 7.  
• Στο δοχείο ΙΙ το διάλυµα έχει pH = 5. 
• Στο δοχείο ΙΙΙ το διάλυµα έχει pH = 9. 
Το διάλυµα ποιου οξέος περιέχεται σε κάθε δοχείο; 

Μονάδες 1 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
∆ίνονται: 
- Οι σταθερές ιοντισµού των ασθενών µονοπρωτικών οξέων ΗΒ και 

ΗΓ 5
a(HB)K 10−=  και 8

a(HΓ)K 10−
=   

- Η σταθερά ιοντισµού της αµµωνίας  
3

5
b(NH )K 10−

=  .  
- Όλα τα παραπάνω διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία θ=25οC 

όπου 14
wK 10−=  

2.3. α. Να αναγνωρίσετε το είδος των υβριδικών τροχιακών όλων των  
ατόµων C στο µόριο της ένωσης: 

3 2 1
2CH CH C N= − ≡  

Μονάδες 1,5 
β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες (προϊόντα και 

συντελεστές) τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: 
i. 3 2 2CH CH OH Cl KOH+ + →   
ii. 3 3CH C CH CuCl NH  ≡ + + →  
iii. πολυµερισµός

2CH = CH CN− →  
Μονάδες 4,5 
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ΘΕΜΑ 3ο 
3.1. Σε 8,8g  κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης (Α) προσθέτουµε περίσσεια 

µεταλλικού νατρίου και εκλύονται 1,12L  αερίου υδρογόνου µετρηµένα σε stp. 
Να  προσδιορίσετε τον µοριακό τύπο της αλκοόλης (Α).  

Μονάδες 4 
3.2. ∆ίνονται οι παρακάτω χηµικές µετατροπές: 

C3H6 (∆) +Mg
άνυδρος
αιθέρας

+HCl (Γ) +  (B)

+H2O

(A)

(ενδιάµεσο
προϊόν)

(Ε)

+Η2Ο
HgSO4, HgSO4

(Z) +H2

Ni
+I2 + NaOH

(Θ) + κίτρινο ίζηµα
+HCl

(Λ)

(Αλκίνιο) CvH2v-2

(κύριο
προϊόν)

(Β) +Ι2, ΚΟΗ+CuSO4, NaOH κίτρινο ίζηµακαστανέρυθρο
ίζηµα

(κύριο
προϊόν)

 

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ, ∆, Ε, 
Ζ, Θ, και Λ. 
∆ίνεται ότι ο µοριακός τύπος της ένωσης (Α) στην ερώτηση 3.2 είναι ίδιος µε 
τον µοριακό τύπο της ένωσης (Α) του ερωτήµατος 3.1.  

Μονάδες 16 
3.3. Σε 1,44g  ισοµοριακού µείγµατος δύο ισοµερών κορεσµένων καρβονυλικών 

ενώσεων µοριακού τύπου 4 8C H O , προσθέτουµε περίσσεια διαλύµατος 
Tollens, οπότε σχηµατίζονται 2,16g  κατόπτρου αργύρου. 
Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύµατος 4KMnO  0,1 Μ, οξινισµένου µε 

2 4H SO , που απαιτείται για την πλήρη οξείδωση ίσης  ποσότητας του 
παραπάνω µείγµατος.  
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∆ίνονται:  
– Κατά την επίδραση του διαλύµατος 4KMnO  δεν γίνεται διάσπαση της 

ανθρακικής αλυσίδας. 
– Οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(Ag) 108= , Ar(C) 12= , Ar(H) 1= , 

Ar(O) 16= . 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 4ο 
4.1. ∆ιαθέτουµε διάλυµα ∆1, ασθενούς µονοπρωτικό οξέος  ΗΑ 1Μ. 

Σε 100mL  του διαλύµατος ∆1 βρέθηκαν 4
310 mol H O− + . Να υπολογίσετε το 

pH του διαλύµατος και τον βαθµό ιοντισµού του οξέος ΗΑ. 
Μονάδες 4 

4.2. ∆ιαλύονται σε νερό 4,6g HCOOH  και σχηµατίζεται διάλυµα ∆2 
συγκέντρωσης 2C  και όγκου 2V .  
50mL  του διαλύµατος ∆2 ογκοµετρούνται µε πρότυπο διάλυµα NaOH  1Μ.  
Στο ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης έχουν καταναλωθεί 25mL  
διαλύµατος NaOH . 
α) Να υπολογιστεί η συγκέντρωση 2C  και ο όγκος 2V . 

Μονάδες 6 
β) ∆ιαθέτουµε τους ηλεκτρολυτικούς δείκτες: 

• βρωµοκρεζόλη µε δpK 4,5=  
• φαινολοφθαλεΐνη µε  δpK 9=  
(i) Επιλέξτε τον κατάλληλο δείκτη για την εύρεση του ισοδύναµου 

σηµείου. 
Μονάδες 1 

(ii) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 2 

γ) Ποιο από τα δύο ασθενή οξέα, το ΗΑ ή το HCOOH , είναι 
ασθενέστερο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 
δ) Να υπολογίσετε το pH του διαλύµατος ∆3, που προκύπτει αν σε 

100mL  του διαλύµατος ∆1 προσθέσουµε 25mL  διαλύµατος ισχυρής 
βάσης 2Ca(OH)  συγκέντρωσης 1M .  

Μονάδες 7 
∆ίνονται:  
− Η σταθερά ιοντισµού του ΗCOOH: Κa=10−4 
− Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία θ=25°C, όπου Kw=10−14 
Οι σχετικές ατοµικές µάζες Αr (C) = 12, Αr (H) =1, Αr (O) =16 
Για τη λύση του προβλήµατος να χρησιµοποιηθούν οι γνωστές προσεγγίσεις. 
 
 
 

Σας ευχόµαστε επιτυχία στο διαγώνισµα της ΟΕΦΕ και των πανελλαδικών 
εξετάσεων. 


